VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR d.d. 29 OKTOBER 2019
ZAAKNUMMER: 758403
Aanwezig:
 Dhr. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec
 Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
 Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
 Dhr. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
 Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec





Dhr. E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
Dhr. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
Mevr. M. Schadé, gemeentesecretaris Enkhuizen







Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
Mevr. Y. Roos-Bakker, wethouder Drechterland
Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
Mevr. C.M. Minnaert, gemeentesecretaris Drechterland

 Dhr. J. Groenewoud, bestuurs- en managementsecretaris
Afwezig:
 Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen

Plaats: Drechterland, raadzaal, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur.
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De heer Van
Zuijlen
De heer Van
Zuijlen

Agenda:
Opening
Besluitenlijst:
De besluitenlijst van 24 september ligt ter vaststelling aan u voor.
Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Gasten:

3
Bijlage

De heer Van
Zuijlen
Zaaknummer:

Ter besluitvorming:
Topstructuur
Toelichting
-A Advies van de OR
-B Reactie van de directie op het OR advies
-C Wijzigingenoverzicht
-D notitie Sturing en Ruimte revisie
-E notitie Sturing en Ruimte definitieve versie
-F Definitief voorstel wijziging Topstructuur
-G Definitief besluit wijziging Topstructuur
Concept besluit
Verslag
De Algemeen Directeur geeft aan dat de directie de instemming van het
GO heeft en daarnaast een positief advies van de OR heeft ontvangen
met kanttekeningen.

Naar aanleiding van het OR-advies stelt zij voor, in het te straks te
nemen AB besluit, een wijziging toe te voegen. Dit betreft de
samenstelling van afdelingen. De OR heeft in haar advies de overweging
meegegeven hiernaar te kijken. Dit betekent dat de combinatie
Communicatie, P&O en Control met akkoord van het AB wordt gewijzigd
in Communicatie, P&O en Juridische Zaken. Wijziging van die
voorgestelde combi ontmoet geen bezwaar van de OR. Bovendien
vraagt de AD mandaat van het AB om het team Control bij een nader te
bepalen afdeling onder te brengen.
De aanwezigen complimenteren de OR voor hun professionele reactie
en constateren bovendien met voldoening dat de OR goed betrokken is
geweest bij het traject. De OR is serieus genomen. Van de kant van de
directie geeft men aan inhoudelijk goede gesprekken met de OR te
hebben gevoerd.
Voor wat betreft het team S&I, dit wordt meteen hierna ook opgepakt.
Voor eind 2019 wil de directie hierover met een voorstel komen en
afronden.
Met name de functionele sturing, de positie van projectleiders en
programmamanagers en de positie van de concerncontroller moet
worden bekeken. Zo zou deze laatste ook ongevraagd advies moeten
kunnen geven aan zowel de SED als de colleges van de drie
gemeenten.
Wethouder Slagter vraagt aandacht voor de mogelijke onrust die kan
ontstaan en dringt aan op goede communicatie. De AD geeft aan de
komende tijd met kleinere gezelschappen in gesprek te gaan. Dit is ook
gebeurd na de resultaten van het Medewerker Onderzoek. Gebruikelijk
is dit enkele keren per jaar te doen.
Wethouder Slagter verzoekt om op blz 25 van de risico paragraaf een
andere omschrijving mee te geven over “frictiekosten”.
De directie krijgt van het AB de complimenten voor hun rol en inbreng
rond dit gehele proces.
Besluit
Het AB besluit conform het concept besluit met daarbij twee extra
toevoegingen:

1. Gaat akkoord met wijziging topstructuur GR SED conform
inhoud bijgevoegde notitie met inachtneming van de
wijziging zoals verwoord in de reactie op deeladvies 3 van
het OR-advies;
2. Geeft de directie de opdracht om voor eind 2019 met een
voorstel te komen voor aanpassing van het team Strategie
& Innovatie.
Tenslotte krijgt de directie het mandaat om het team Control bij een
nader te bepalen afdeling onder te brengen.

Ter afsluiting:
De heer Van
Zuijlen

Volgende vergadering
De volgende AB vergadering is op 26 november 2019 in Stede Broec.

Voorzitter
E.A. van Zuijlen
paraaf
AKKOORD

Algemeen directeur
C.M. Minnaert
paraaf

